Amics de les Ciències de la Terra i de l’Espai
ARXIU D’ACTIVITATS. ANY 2015.
10/01. Observació del cometa Lovejoy.
El dia 10 de gener vam aprofitar l'ocasió que el cometa C/2014 Q2 Lovejoy passava a
la distància més propera a la Terra, a uns 70 milions de quilòmetres, per fer una observació
astronòmica. Degut a la seva proximitat al Sol, la seva magnitud permetia veure'l a simple
vista, tot i que amb força dificultat. Amb el telescopi es veia perfectament la coma i fent
fotografies vam poder capturar la cua de gas, molt difusa. Estem contents perquè aquest és
el primer cometa que observem amb el telescopi i podem fotografiar.

06/02. Xerrada: “Detecció d’exoplanetes”.
A càrrec d’Ignasi Ribas.
En aquesta ocasió ens va visitar l'Ignasi Ribas, investigador del CSIC, membre de
l'Institut de Ciències de l'Espai de Catalunya i director de l'Observatori del Montsec. La
xerrada tractava del descobriment de planetes fora del Sistema Solar. Ens va posar al dia
d'aquesta temàtica. D'una forma molt amena vam poder entendre les tècniques que
s'utilitzen avui dia i que han permès, des de 1995 quan es va descobrir el primer, trobar
gairebé 2000 exoplanetes. Una de les dades més impactants és el fet que 1 de cada dues
estrelles que veiem té planetes. Qui sap quantes "terres" hi deu haver a l'Univers?
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08/02. Esquí i raquetes a Guils.
Després d'alguns anys de no fer aquesta sortida, enguany la vam tornar a organitzar,
amb l'ajuda de l'Espai (Ajuntament de Roda). Finalment es va poder fer la sortida a l'estació
d'esquí de Guils i Fontanera, el dia va ser una mica ventós però radiant. Ja l'haviem de fer
unes setmanes enrere però no va ser possible per manca de neu.

10/04. Xerrada: “Expedició al Pol Nord”.
A càrrec de Jordi Canal-Soler.
Ens va visitar en Jordi Canal-Soler, viatger, fotògraf i escripitor per explicar-nos la
seva expedició des del grau 89 fins al Pol Nord la qual ha convertit en el seu llibre: Viaje al
Blanco. En Jordi ha viatjat a molts països i és un actiu col·laborador de revistes de viatge,
programes de ràdio i televisió. Les fotografies que ens ensenya ens deixen bocabadats i ens
descobreixen un paisatge que malgrat a primera vista pugui semblar monòton, presenta
molts contrastos de gran bellesa. Una experiència molt interessant. Esperem que torni per
explicar-nos les seves properes aventures.
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12/06. Presentació del llibre: “Somni blanc”.
A càrrec d’Ester Busquets.
En aquesta ocasió hem tingut una presentació d'un llibre amb xerrada i passe de
fotografies a càrrec de la seva autora, Ester Busquets que és professora a la UVic i en el seu
temps lliure gaudeix de l'alpinisme. Ens ha explicat les vivències de l'ascensió que va
realitzar amb un grup de companys l'estiu de 2013 al Mont Blanc. L'Ester amb grans dosis
d'entusiasme ens transmet les seves sensacions d'aquesta experiència tan vital, ja que amb
paraules de l'Ester: "es puja una muntanya de la mateixa manera que es viu la vida". Totes
les seves reflexions i el relat de l'aventura al Mont Blanc les trobareu en forma de llibre amb
el títol: Somni Blanc.

27/06. X Astrocaminada.
Després que en la darrera edició els núvols ens van fer la guitza, aquesta vegada les
condicions eren excel·lents. Vam iniciar la caminada en direcció a la masia del Pla, prop de
les Cases Noves. En un punt alterós vam contemplar les principals constel·lacions i una
fulguració d'un satèl·lit Iridium que va entusiasmar tothom. Arribats a la plaça de l'Esquerda
i després d'un tall de coca amb xocolata el telescopi ens va descobrir els cràters de la Lluna,
els anells de Saturn i el cúmul globular d'Hércules. Va ser una vetllada rodona de la qual
donem les gràcies als participants i en especial als socis i sòcies que es van involucrar en els
preparatius.

3

Amics de les Ciències de la Terra i de l’Espai
03/10. Xerrada: “Els secrets de les marees” i Assamblea.
A càrrec de Francesc Gutiérrez.
El soci Francesc Gutiérrez ens va oferir la xerrada "Els secrets de les marees". Vam
aprendre referències històriques del fenomen, els mecanismes que originen les marees i els
ritmes periòdics diaris, mensuals i anuals, acompanyats de fotografies de l'autor en el mar
Cantàbric i a la costa Bretona. Abans de la xerrada es va celebrar l'Assamblea per repassar
les activitats i les comptes anuals. També es va fer un canvi en els càrrecs passant l'Eduard
Gutiérrez a vocal, en Joan Fradera a secretari i en Francesc Gutiérrez a president.

27/11. Audiovisual: “Kerepakupai Meru”.
A càrrec de Josep M. Parareda i M. Rosa Aragall.
Audiovisual d’aventura a càrrec de Josep M. Parareda i M. Rosa Aragall que ens
acosten una expedició a través de la sabana Veneçolana per arribar fins al punt culminant de
la ruta, el Salt Àngel, el més alt del món, amb més de 1000 m de caiguda. No és una
pel·lícula d'esports extrems sinó una mostra de la natura, les gents, els paisatges i les ganes
d'aventura en una terra encara poc explorada i amb molts atractius. Vam tenir el privilegi de
gaudir de les explicacions del guia de l'expedició vingut directament de Veneçuela.
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